
Balanç del IV Seminari de Correcció de Textos

El dia 3 de juliol de 2014 ha tingut lloc a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis 
Catalans, el IV Seminari de Correcció de Textos, organitzat pel Servei Editorial i el 
Servei de Correcció Lingüística (SCL) de l’Institut d’Estudis Catalans, dirigit pel  
senyor Brauli Montoya Abat, membre de la Secció Filològica i director de l’SCL, i 
coordinat pel senyor Josep M. Mestres i Serra, cap de l’SCL, i la senyora Sílvia López  
i Caballer, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial. N’ha presidit la 
sessió inaugural el senyor Jaume de Puig i Olivé, vicepresident de l’IEC.

Amb el títol específic d’Eines en línia de l’IEC per a la traducció i la correcció de textos, sis 
ponents han participat en aquest IV Seminari i han contribuït a assolir-ne el princi-
pal objectiu, que era posar en comú els recursos lingüístics en línia que l’Institut 
d’Estudis Catalans ofereix a la comunitat catalanoparlant i científica en general.

De les cent cinquanta persones que s’hi havien inscrit inicialment, n’han assistit 
personalment a l’acte cent vint, les quals tenen el lloc de residència als Països Cata-
lans, repartides territorialment de la manera següent: del Barcelonès són el 59,2 % 
dels assistents; del Vallès Occidental, un 7,5 %; del Maresme i del Vallès Oriental, un 
4,2 % cada comarca; de l’Anoia, del Gironès i d’Osona, un 3,3 % cada comarca; del 
Tarragonès, un 2,5 %, i de la resta dels Països Catalans, un 10 % (dos assistents prove-
nen del País Valencià i un de les Illes Balears).

L’atenció que va suscitar la convocatòria d’aquest IV Seminari, que exhaurí les 
places disponibles en un cap de setmana, i la reacció entusiasta del públic assistent 
ens fa valorar d’una manera molt positiva l’interès que hi ha per conèixer els recur-
sos lingüístics i terminològics de l’Institut d’Estudis Catalans i perquè es continuïn 
celebrant seminaris com aquest adreçats als professionals de la traducció i la correc-
ció de textos.
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